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Obec Chyšky       
Chyšky 27; 398 53 Chyšky; IČ: 00249718; č.ú. 3029-271/0100 KB Milevsko  

tel: 382 591 242; e-mail: obec@chysky.cz; web: www.chysky.cz 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA  

V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ  

ZA ROK 2016 

 

Úřad Obce Chyšky tímto v souladu s § 18 zákona č. 106/1999 Sb., v plném znění o svobodném 

přístupu k informacím a v intencích přílohy č.1 k usnesení vlády ČR č. 875 ze dne 6. 9. 2000 - 

Metodického pokynu ke sjednocení postupu orgánů veřejné zprávy při zajištění práva fyzických a 

právnických osob na poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb., předkládá závěrečnou zprávu o své 

činnosti v oblasti za období roku 2016. 

V roce 2016 obdržel Úřad Obce Chyšky tento počet žádostí o informacích na základě zákona 

č.106/1999 Sb., 

 § 18, odst. 1, písm. a) Počet podaných žádostí o informace: 2 

 § 18, odst. 1, písm. b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0 

 § 18, odst. 1, písm. c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0  

 § 18, odst. 1, písm. d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění 

osobních údajů: řízení o sankcích nebyla vedena  

 § 18, odst. 1, písm. e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 0 

Poskytnuté informace za rok 2016 

1. Dotaz: 

Zaslání investičních plánů obce pro rok 2016, respektive seznam stavebních projektů, který bude 

obsahovat – název projektu, popis projektu, rozpočet projektu, termín zahájení, termín vyhlášení 

výběrového řízení. 

Odpověď: 

Veškeré informace jsou uvedeny na webu obce www.chysky.cz. 

 Dotaz: 

Zaslání seznamu aktivních bankovních účtů a naskenované darovací smlouvy dle zákona 89/2012 Sb. 

Odpověď: 

Seznam bankovních účtů –  

o 3029271/0100 

o 1076963090237/0100 

o 641437309/0800 

o 152308944/0300 

o 224412469/0300 

o 942317271/0710 

 Poslední darovací smlouva dle zákona 89/2012 Sb.: 

o viz příloha  

 
V Chyškách 2. 2. 2017 

Ing. Miroslav Maksa 

      starosta obce 

Vyvěšeno: 2. 2. 2017 

 

Sejmuto :  
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